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Aktivitets-
dag

Det arrangeres aktivitetsdag 
på menighetshuset i Varan-
gerbotn kommende søndag 
på ettermiddagen.

I tillegg til loppemarked 
blir det quiz og servering av 
kveldsmat, kaffe og kaker. 

Ønsker  
feltstasjon

Universitetet i Tromsø har 
søkt kommunen om eta-
blering av en feltstasjon 
i forbindelse med CO-
AT - klimaøkologisk obser-
vasjons system for arktisk 
tundra.

Feltstasjonen ønsker de 
å få satt opp i området ved
Skoarrojohka, og begrunner 
dette med at dette ligger 
sentralt plassert i studieom-
rådet man har i Bergebyda-
len/Jakobselvkroken. Videre 
er det ifølge søkeren allere-
de etablert en hytte der i of-
fentlig regi, og man tror det 
er fornuftig å samle bygg-
verk i utmark der det er mu-
lig. 

Nærhet til barmarksløypa 
er også viktig for prosjektle-
delsen.

Feltstasjonen skal ha 
funksjon som base for per-
sonell som utfører feltar-
beid, og gi lagerplass for 
HMS-utstyr, vitenskapelig 
utstyr og instrumenter, pro-
viant og drivstoff.

Videre er det planlagt at 
deler av feltstasjonen skal 
ha funksjon som nødbu for 
reindrifta, noe som er øn-
sket fra reindriftas side.

Søkeren har beregnet et 
arealbehov for feltstasjonen 
på 45 - 50 m2 og et mindre 
uthus på 10 - 12 m2. 

Disp til  
stikking

Kommunen har gitt dispen-
sasjon fra motorferdsello-
ven til Tor Randa for å stik-
ke skuterløype i Klubbvik. 
Dispensasjonen gjelder 
langs en bestemt trasé og 
gjelder for fem turer i perio-
den 15. til 31. januar. 

Fortsatt elg 
ved veien

Det observeres stadig elg 
langs veiene i Nesseby 
kommune. Spesielt er det 
mye dyr på strekningen fra 
Varangerbotn til Byluft, med 
Vesterelv og Nyelv som mer 
eller mindre faste oppholds-
steder for skogens konge.

Oppfordringen er derfor 
at bilister kjører ekstra for-
siktig i disse områdene.

Porsanger kommune 
har en brannordning 
som koster mye pen-
ger, viser en ny rap-
port. 

KRISTIN MARIE ERICSSON

Porsanger kommune driver sin 
brann- og redningstjeneste med 
betydelig høyere kostnader enn 
gjennomsnittet for landet.

Det fortalte Arild Stana i KS 
konsulent AS til formannskapet i 
Porsanger, torsdag 24. januar.

Stana oppsummerte situasjo-
nen i Porsanger brannvesen slik:

«Kommunen har store utgifter 
til brannvesenet. 

Kommunens risiko og sår-
barhetsanalyse er grunnlaget for 
brannordningen.

Kommunen har en vedtatt 
brannordning med høy beman-
ning.

Ressursinnsatsen er stor sam-
menlignet med de oppgitte resul-
tatene.

Samarbeidet mellom brannve-
senet og andre kommunale en-
heter bør utvides.

Kommunen dokumenterer ikke 
at de har dreiende overordnet 
vakt.

Kommunen selger feie- og til-
synstjenester til en annen kom-
mune. Flere andre er interesserte.

Kommunen kan ha behov for 
og samtidig være en viktig bi-
dragsyter i et utvidet interkom-
munalt samarbeid.»

Kostra-tall
Arild Stana har analysert Kostra-
tallene for 2017 og sammenlig-
net Porsanger med Nordkapp, 
Lyngen og Tingvoll.

Den absolutt største delen 
av utgiftene til brann- og red-
ningstjenesten i Porsanger går 
til lønnsutgifter. Porsanger bru-
ker 1.824 kroner per innbyg-
ger (fratrukket sykelønnsrefu-
sjon). Lavest ligger Tingvoll med 
813 kroner per innbygger og i 
Nordkapp går 855 kroner per inn-
bygger til lønnsutgifter.

Ifølge Stana brukte Porsanger 
4,8 millioner kroner mer enn 
landsgjennomsnittet på netto 
driftsutgifter per innbygger. 

Porsanger har høyest an-
del feiere, med 5,10 års-
verk per 10.000 innbygge-
re. Nordkapp har 2,3 årsverk. 
Landsgjennomsnittet er 1,4 års-
verk.

Når det gjelder ledelse i 
brannvesenet består dagens 
bemanning i Porsanger av en 
brannsjef, overbrannmester og 
leder beredskap og brannmester 
og leder forebyggende.

Stana mener at dette kan re-
duseres til to stillinger: brannsjef 
og stedfortreder, noe som kan gi 

en mulig innsparing på omtrent 
600.000 kroner per år.

På bestilling
Leder for kommunalteknikk og 
beredskap i Porsanger, Tom 
Jøran Olsen sier til Ságat at rap-
porten Stana har levert er rela-
tivt fersk, og er gjort på bestilling 
fra Porsanger kommune, på bak-
grunn av et politisk vedtak.

– Nå har vi fått presentert et 
resultat med noen anbefalinger 
til oss. Utgangspunktet vårt nå er 
at vi skal jobbe videre med det-
te. Vi tar rapporten både til etter-
retning og til orientering. Vi skal 
se på alle de tiltakene som lig-
ger i rapporten. Vi har fått den-
ne rapporten for å bruke den som 
et styringsverktøy og hjelpeverk-
tøy til hvordan vi skal kunne gjø-
re endringer eller omstillinger, si-
er Olsen.

Må være som i dag
Enhver kommune skal ha bered-
skap for brann og ulykker som 
sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider, iføl-
ge Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap. Samlet 
innsatsstyrke skal være minst 16 
personer, hvorav minst 4 perso-
ner skal være kvalifiserte som 
utrykningsledere.

Beredskapen skal organiseres 
og dimensjoneres, og eventuelt 

lokaliseres i forhold til kartlagt ri-
siko og sårbarhet.

Robert Severin Pedersen er 
plasstillitsvalgt på Porsanger 
brannstasjon. Han har ikke ruk-
ket å gå gjennom alle tallene i 
rapporten da Ságat snakker med 
han, fredag morgen.

– Mener brannmannska-
pet at dagens ordning er den 
tryggeste og den beste for 
Porsangers befolkning?

– Ja, helt klart. Det har vi be-
vist flere ganger. Vi har store av-
stander, og dagens beman-
ning gjør at man er sikret at det 
i hvertfall kommer fire stykker når 
vi må rykke ut til hendelser, sier 
Pedersen.

Tidligere hadde brann- og red-
ningstjenesten i Porsanger kun 
én overordnet vakt. Resten var 
frivillige. Det var ifølge Pedersen 
ikke en trygg løsning ved utryk-
ninger. 

– Det er helt klart endringer 
som kan gjøres, men vaktord-
ningen ved Porsanger brann- og 
redningstjeneste må være sånn 
som den er i dag, sier Pedersen.

Det har ikke lyktes Ságat å 
komme i kontakt med brannsjef 
Roy Johannessen.

kristin@sagat.no

Høyere kostnader enn gjennomsnittet i Norge

OPPSUMMERTE:
Arild Stana i KS konsulent AS la torsdag frem tallene som viser situasjonen i Porsanger brannvesen.
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